
faglighed, fornyelse og fællesskab

NYE EMNER I ÅR
Deltog du sidste år? 

Så er du  
velkommen igen.

KOM TIL
INFORMATIONS-

MØDE

TORSDAG D. 16.01.20 

KL. 17.00-18.00

Er du nysgerrig på naturvidenskab? Vil du vide mere om hvordan verden er bygget op –fra 
de mindste atomer, til DNA’et i vores celler og til de største strukturer i universet? Så kom 
til GG MasterClass Science.
Vi udbyder et spændende undervisningsforløb i fagene fysik, astronomi og bioteknologi 
til alle elever i 8. og 9. der brænder for naturvidenskab. 
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Kære folkeskoleelev 
Gladsaxe gymnasium vil gerne invitere dig til at deltage 
i en spændende MasterClass med naturfaglig under-
visning. Vi tilbyder en samlet under visningspakke med 
fagene fysik, astronomi og bioteknologi. Efter afsluttet 
undervisning vil du modtage et kursusbevis. Tilbuddet 
er gratis.

Undervisningen foregår på Gladsaxe gymnasium, Buddinge 
Hovedgade 81, 2860 Søborg tirsdage i tidsrummet 14.30-
16.00 og varetages af tre engagerede gymnasielærere. Første 
undervisningsgang er d. 21.01.20, kl.14.30.

I år har vi valgt nye emner:
• I fysik skal vi arbejde med atomer og radioaktivitet. Vi 

laver forsøg med de forskellige henfaldstyper og ser på 
hvordan man kan bruge radioaktivitet til aldersdatering. 

• I bioteknologi skal vi arbejde med DNA. Vi ser på celler 
og laver forsøg med DNA og bliver klogere på hvordan 
det er opbygget.

• I astronomi skal vi arbejde med rumvejr og solstorme. 
Hvis vejret tillader det skal vi observere protuberanser på 
solen. Vi skal også se på aktuelle astronomiske opdagel-
ser samt universets storskalastruktur. 

Vi afholder informationsmøde for dig og dine forældre 
torsdag d. 16.01.20, kl. 17.00-18.00 på Gladsaxe gymnasium. 
Her vil vi fortælle mere om det faglige indhold og hvordan 
undervisningen afholdes praktisk.

VELKOMMEN

KOM OG MØD OS TIL:

INFORMATIONSMØDE MED DINE FORÆLDRE, TORSDAG D. 16.01.20 KL. 17.00-18.00

FØRSTE UNDERVISNINGSGANG D. 21.01.20 KL. 14.30-16.00
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NYE EMNER I ÅRDeltog du sidste år? Så er du  velkommen igen.

Hvad får du ud af det?
Du får ny viden om spændende naturvidenskabelige emner 
og bliver udfordret fagligt. Du kommer til at prøve kræfter 
med gymnasiets undervisning, der på mange måder adskiller 
sig fra folkeskolens undervisning. Du kommer til at arbejde i 
laboratoriet med ny teknologi.

Du skal ikke forvente nogen lektiebyrde, men engageret 
undervisning på et højt plan med fokus på eksperimentelt 
arbejde og databehandling.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen afholdes i perioden januar til marts,
tirsdage fra 14.30-16.00. Du deltager i alle tre undervisnings-
forløb.

Undervisningen afholdes over følgende datoer:
21/1, 28/1, 4/2, 18/2, 25/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3

Bemærk at såfremt vejret tillader det, vil én af undervis-
ningsgangene i astronomiblokken blive afviklet om aftenen, 
så vi kan observere nattehimlen.

Hvem kan tilmelde sig?
Undervisningspakken er et tilbud til dig, der er særligt inte-
resseret i naturvidenskab og gerne vil udfordres fagligt. Ni-
veauet er derfor gymnasialt, men tilpasset således at dygtige 
og interesserede 8. og 9. klasser kan følge med. 
Deltagerantallet er begrænset til 30.

Spørgsmål til forløbet kan rettes til uddannelseschef Jørgen 
Ravn Christiansen, jc@gladgym.dk eller telefon 39 55 99 52. 

Tilmelding til informationsmøde skal ske senest d. 15.01.20 
på mail til loa@gladgym.dk. 

Tilmelding til undervisningen skal ske senest d. 17.01.20 på 
mail til loa@gladgym.dk.

Vi glæder os til at møde dig.



Gladsaxe gymnasium
Buddinge Hovedgade 81
2860 Søborg
Tlf: 39 56 31 62
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